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  ماذا تفعل في الحاالت التالية ؟

  مقدمة 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى  ،الحمد لله رب العالمين

   .آله وصحبه أجمعين

ة ن الحاالت الطارئ دد م ه لع ي حيات لم يتعرض ف ا لوجود  ،وبعد فإن المس اج فيه ي يحت الت

وكثيراً ما يصعب أو يتعذر وقتها البحث  ،بمقتضاه عند حصول الحالة المعينةجواب فوري يعمل 

   .عن الحكم الشرعي أو السؤال عنه

م  لم للحك اج المس ا احت ى إذا م ام الشريعة حت وهذا يؤكد أهمية التفقه في الدين ومعرفة أحك

ات أ ي المحرم وع ف ن الوق لمين م ه المس ن إخوان ره م ه أو غي ذ نفس ده فأنق ده عن اء، وج و األخط

ي الحرج وع ف ى  ،وكثيراً ما يؤدي الجهل إلى فساد العبادة أو الوق ام إل وم إم ن المؤسف أن يق وم

ذه  ي ه م الشرعي ف داً يعرف الحك ي المسجد واح د ف ال تج ة ف الخامسة سهواً في صالته بالجماع

د  ،المسألة ه ق أة أن رة ويكتشف فج وي العم اس أو يأتي مسافر وقت إقالع الطائرة وهو ين نسي لب

ي  ،اإلحرام ل ف اذا يفع وليس هناك وقت لتوفيره ثم ال يوجد في المطار من المسلمين من يخبره بم

م  ،هذه الحالة الطارئة و ل اء وه ي صالة العش م ف وا للمطر وه د جمع دخل شخص المسجد وق وي

ره ن أم ا  ،يصل المغرب فيقع في حيرة م ف المصلون فيه ي يختل ن الحاالت الت ك م ل ذل ل مث وق

اعتهم ،يتناقشون بجهلهمو لمين وجم اجد المس ن  ،فيقع االضطراب والتشويش في مس ر م ي كثي وف

ي  ،األمور الشخصية والفردية فإن الجهل يوقع في الحرج وربما اإلثم وخصوصاً إذا كان المرء ف

   .موقف يجب عليه فيه أن يتخذ قراراً وليس عنده علم يبني عليه قراراه

عو دنيا يض ل ال ان أه ة ؛ وإذا ك االت الطارئ ي الح ليم ف رف الس بقة للتص ات المس ن اإلجاب

ق ق ،كحصول الحري ال الغري رب ،وانتش ة العق ف والكسور ،وحوادث االصطدام ،ولدغ  ،والنزي

ا ة وغيره عافات األولي ي اإلس دورات ألجل  ،وسائر إجراءاتهم ف ون ال اس ويقيم ك للن ون ذل يعلم

   .أحكام هذا الدينفأهل اآلخرة أولى أن يتعلموا ويعلموا  ،ذلك
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وع  ادرة الوق ع أو ن ي ال تق ائل االفتراضية الت ين المس ق ب ا التفري ومما ينبغي االنتباه له هن

   .التي علم من التجربة وحال الناس أنها تحدث ويقع السؤال عنها ،وبين المسائل الواقعة فعالً 

د :فأما القسم األول ه شرعاً وق ا عن ي  فالبحث فيه من التكلف الذي نهين ذا النب ن ه حذرنا م

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم ( :بقوله ،صلى الله عليه وسلم

   .٩٧٥ :ص ٢ :ج ١٣٣٧) الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم برقم …على أنبيائهم

عن  فدلت هذه األحاديث على النهي( :قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث

جامع  ). وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث واالستهزاء.السؤال عما ال يحتاج إليه

   .األرناؤوط :ت ١/٢٤٠العلوم والحكم ابن رجب 

ت ن ثاب د ب اء عن زي ا ج ه  ،وعلى هذا المعنى يحمل كالم جماعة من السلف كم رضي الل

ون :قالوا ال قال أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول كان هذا ؟ فإن ،عنه ى يك ن  .دعوه حت أورده اب

دارمي  ١/٢٤٥رجب المرجع السابق  نن ال ي س ابهة ف اراً مش م  ،١/٤٩وانظر آث ان العل امع بي وج

   .٢/١٧٤البن عبد البر 

ود  :أما القسم الثاني ا محم ع فالسؤال عنه ي تق ائل الت ي المس ي (وه ان أصحاب النب د ك وق

ه عن حكم حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها كما صلى الله عليه وسلم أحياناً يسألون

ر  ذين أخب راء ال ألوه عن األم ذبح بالقصب ؟ وس دى أفن ا م قالوا له: إنّا القو العدو غداً وليس معن

ا ،عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم ا يصنع فيه تن وم ة عن الف م  )وسأله حذيف وم والحك امع العل ج

   .سؤال عما هو متوقع حصولهفهذا يدل على جواز ال ١/٢٤٣

اتهم ي حي اس ف ا الن رض له ي يتع رعية الت ائل الش بعض المس رض ل ذا ع ن  ،وه ي م وه

ذكر المصدر  المسائل الواقعية التي حصلت وتحصل لبعض الناس مع كل مسألة جوابها مقروناً ب

قول واحد وقد يكون في المسألة أقوال لكن جرى االقتصار في الغالب على  ،من أهل العلم الثقات

ذا  ي به أل أن ينفعن ه أس ل والل ية التطوي ار خش هيل واالختص اً للتس از طلب ع اإليج ه م ر بدليل معتب

وإخواني المسلمين في هذه الدار ويوم يقوم األشهاد وأن يجزي بالخير من ساهم في هذا إنه جواد 

   .كريم والله أعلم وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  الطهارة  :أوالً 

إذا وجد في أصابعه طالء أثناء الوضوء فهل االشتغال بحكه وإزالته يقطع المواالة ويلزمه 

   .إعادة الوضوء ؟

ولو جفت أعضاؤه ألنه تأخر بعمل يتعلق  -على الراجح  -ال تنقطع المواالة بذلك  :الجواب

   .وكذلك لو انتقل من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء ونحو ذلك ،بطهارته

ق بوضوئه أمر ال يتعل واالة ب وب ،أما إذا فاتت الم ن ث ة نجاسة م ل أو شرب  ،كإزال أو أك

   .١٤٦-٤/١٤٥فتاوى ابن عثيمين  .ونشفت األعضاء فحينئذ ينبغي عليه أن يعيد الوضوء ،ونحوه

م  تطيع وضع الصق فليتوضأ ث إذا كان اإلنسان مجروحاً في أحد أعضاء الوضوء وال يس

وال يجب عليه غسل مكان الجرح مادام  ،١/٢٨٢روح المغني مع الشرح الكبير يتيمم للعضو المج

   .يتضرر بالماء

ه أن يغتسل  إن علي دري ف ن ي م يك دة صلوات ول د صلّى ع ة وق إذا رأى في ثوبه أثر جناب

د  ا فيعي ة قبله ن نوم ة م ويعيد الصالة من أحدث نومة نامها في هذا الثوب إال إذا عرف أن الجناب

ا الصالة من ر  ،آخر نومة يظن أن الجنابة حصلت فيه ع الشرح الكبي ي م ة  .١/١٩٩المغن واألدل

الى ه تع ا قول رة منه وا ال ( :على وجوب االغتسال من الجنابة ألجل الصالة كثي ذين آمن ا ال ا أيه ي

لوا ى تغتس بيل حت ابري س اً إال ع ون وال جنب ا تقول وا م ى تعلم كارى حت تم س وا الصالة وأن  )تقرب

قق  :وحديث علي رضي الله عنه قال .٤٣اء /سورة النس ى تش كنت رجالً مذاء فجعلت أغتسل حت

لم ،ظهري ه وس ه علي ه ،فذكرت ذلك للنبي صلى الل ر ل ه  ،أو ذك ه علي ه صلى الل ال رسول الل فق

لم اء ( :وس حت الم إذا فض الة ف وءك للص أ وض رك وتوض ل ذك ذي فاغس ت الم ل إذا رأي ال تفع

وصححه األلباني  ٢٠٦رواه أبو داود رقم  ،صود خروج المنيفضخت أي صببت والمق )فاغتسل

م  ل رق ه غسل  .١٢٥في إرواء الغلي ي في ذي يكف ه الغسل والم ي يجب من ى أن المن ك عل دل ذل ف

   .الفرج والوضوء

ة ابته جناب ة فأص رحالت الطويل ن ال ة م ي رحل ائرة ف افراً بالط ان مس تطيع  ،إذا ك وال يس

ائرة شيء ،االغتسال ي الط يس ف ه ول يمم علي د اآلخر  ،يجوز الت ى البل ى يصل إل و انتظر حت ول

لخرج وقت الصالة التي ال تجمع كالفجر أو وقت جمع الصالتين كالظهر والعصر، ألنه قد يسافر 



 ماذا تفعل في الحاالت التالية ؟

     www.islamqa.info    ٤

اذا  د المغرب فم ال يصل إال بع ر ف ل الظه قبل الفجر وال يصل إال بعد طلوع الشمس أو يسافر قب

   .يفعل ؟

اء  إذا سلمنا انه ال :الجواب د الفقه يستطيع االغتسال في الطائرة فإن هذه المسألة تسمى عن

ه يصلي  ،بمسألة فاقد الطهورين دثين أن ور المح د وجمه ام أحم ه ورأي اإلم وقد تباينت أقوالهم في

والدليل الخاص في هذه المسألة  ،على حاله وهذه قدرته واستطاعته وال يكلف الله نفساً إال وسعها

ة ما رواه مسلم في صح الدة أضلتها عائش ب ق اً لطل ث أناس يحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بع

فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا  )لعدم وجود الماء(فحضرت الصالة فصلوا بغير وضوء 

وال أمرهم  ،ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .٣٦٧ذلك له فنزلت آية التيمم صحيح مسلم 

المغني مع الشرح  .أنها واجبة وألن الطهارة شرط فلم تؤخر الصالة عند عدمهافدل على  ،بإعادة

ك أعضائهم  .١/٢٥١الكبير  تطيعون تحري ذين ال يس بعض المرضى ال ع ل د تق ومثل هذه الحالة ق

   .مطلقاً أو السجناء في بعض األوضاع كالمقيد والمعلّق

ب حال ا بحس ن وقته ا ع الة وال يخرجه ؤدي الص ود أن ي ى والمقص ه عل ادة علي ه وال إع

   .الصحيح وما جعل الله علينا في الدين من حرج

  

   .إذا أسقطت المرأة ونزل عليها الدم فهل تصلي أم ال ؟

ي  اء الضابط ف ر العلم د ذك هذه المسألة مبنية على نوع الدم هل هو نفاس أو استحاضة وق

. وإن رأته بعد إلقاء .ن فهو نفاس" إذا رأت الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق اإلنسا :ذلك فقالوا

   .١/٣٦١نطفة أو علقة فليس بنفاس " المغني مع الشرح الكبير 

ا وتصلي ان  ،وفي هذه الحالة تكون مستحاضة تتوضأ لكل صالة بعد دخول وقته ا إذا ك أم

اس، وإن  ه نف د أو رجل أو رأس فإن الذي سقط جنيناً متخلقاً أو فيه آثار لتخطيط أحد األعضاء كي

ه التخطيط قا ين في لت إنهم أخذوه في المستشفى فرموه ولم أره فقد ذكر أهل العلم أن أقل زمن يتب

ي  .٤/٢٩٢مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين  .واحد وثمانون يوماً من الحمل اء ف ا ج ى م اء عل بن

ه لم  ،حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن ه وس ه علي ه صلى الل دثنا رسول الل ال ح و  -ق وه

ل ( :فقال -ادق المصدوق الص ة مث ون علق م يك اً ث ين يوم ه أربع إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أم
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ه  ،ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ه ورزق ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمل

   .٦/٣٠٣هذا السياق في البخاري فتح  )..وشقي أو سعيد

  

   .اء حتى يتبين لها حالهافمثل هذه تجتهد وتستعين بتقديرات األطب

ال اس وإال ف و نف ق فه آالم الطل ان مصحوباً ب يخ  .وأما الدم النازل قبيل الوالدة إن ك ال ش ق

ومراده طلق يعقبه والدة  ،" ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس :اإلسالم ابن تيمية رحمه الله

   .٤/٣٢٧مجموع فتاوى ابن عثيمين  .وإال فليس بنفاس "

 ً   الصالة  :ثانيا

الخواطر  ه ب أتي ل راءة وي ه الق بس علي إذا تعرض المصلي لوسوسة الشيطان في صالته يل

   .السيئة ويشككه في عدد الركعات فماذا يفعل ؟

ى  ،لقد حصل هذا ألحد الصحابة وهو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه فجاء يشكو إل

يَّ إن الشيطان قد حال  :ويقول ،النبي صلى الله عليه وسلم ها عل بيني وبين صالتي وقراءتي يلبس

لم ه وس ه علي لى الل ه ص ول الل ال رس ا } فق ا ويشككني فيه ه ( :؟ { أي يخلطه ال ل يطان يق ذاك ش

 ً ي :قال )،خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثالثا ه عن ه الل  .ففعلت ذلك فأذهب

   .٢٢٠٣صحيح مسلم رقم 

ا  :األول ،فع شيطان الصالةفتضمن هذا الحديث أمرين لد االستعاذة بالله من شره فيتلفظ به

التفل عن الشمال ثالثاً وهو نفخ الهواء مع شيء من الريق بشرط أن  :والثاني ،المصلي وال حرج

   .ال يؤذي من بجانبه وال يقذر المسجد

بح ،إذا نابه شيء في صالته ان رجالً فليس رأة فلتصفق ،فإذا ك ان ام دليل ،وإن ك ى  وال عل

لم ه وس ه علي ي صالتكم ( :ذلك ما جاء عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الل ابكم ف إذا ن

اء فح النس ال وليص بح الرج يء فليس و داود )ش حيحين ،رواه أب ظ الص ال ( :ولف بيح للرج التس

و التصفيق ).والتصفيق للنساء ي داود  ،التصفيح ه نن أب ا  ،٩٤١س ي صحيح البخاري ط.البغ وف

   .١٠٦في صحيح مسلم و ،١١٤٥
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ت  ،فليذهب إلى الخالء ،إذا أقيمت الصالة وحضرت حاجة اإلنسان ويقضي حاجته ولو فات

   .الجماعة

إذا أراد أحدكم أن ( :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن عبد الله بن أرقم قال :الدليل

م  )يذهب إلى الخالء وقامت الصالة فليبدأ بالخالء امع  ٨٨رواه أبو داود رق ي صحيح الج و ف وه

٣٧٣.   

  

   .إذا شك المصلي هل احدث أم ال ؟ أو أحس بحركة في بطنه فهل ينصرف أم يواصل ؟

ن الصالة ين ،إذا تيقن من الحدث يخرج م ال يخرج إال بيق يقن ف م يت ا إذا شك ول و  ،أم وه

   .وإال فال يلتفت ،فإن وجد ذلك فلينصرف ،سماع الصوت أو وجود الريح

لم :قال ،أبي هريرة رضي الله عنه عن :والدليل ه وس ه علي ه صلى الل إذا ( :قال رسول الل

ى  ال ينصرف حت ه ف م يحدث فأشكل علي ره أحدث أم ل كان أحدكم في الصالة فوجد حركة في دب

 ً    .٧٥٠وهو في صحيح الجامع  ١٧٧رواه أبو داود  )يسمع صوتاً أو يجد ريحا

   .الج الوسوسةوهذا من التشريعات اإلسالمية العظيمة في ع

   .إذا كان يصلي الوتر وأثناء صالته أذن المؤذن لصالة الفجر فهل يكمل وتره ؟

ه تم الصالة وال حرج علي اوى إسالمية  .نعم إذا أذن وهو أثناء الوتر فإنه ي ين فت ن عثيم اب

والمسالة داخلة في قضية وقت الوتر هل هو إلى طلوع الفجر أم إلى انتهاء صالة الصبح  ١/٣٤٦

وع الفجرو ى طل ور إل ان  .قول الجمه وتر فيح ام صالة ال ي أحك ا ورد ف ل العصر بم إسعاف أه

   .٣٣ :المطيري ص

   .إذا فاتته صالة العصر مثالً فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فماذا يفعل ؟

م يصلي العصر  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله تعالى ام ث ع اإلم يصلي المغرب م

   :لكن هل يعيد المغرب فيه قوالن ،اق األئمةباتف

   .يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه :أحدهما
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   .ال يعيد وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول اآلخر من مذهب أحمد :الثاني

ى ال رتين إذا اتق الة م لي الص د أن يص ى العب ب عل م يوج ه ل إن الل ح ف اني أص ا والث ه م ل

   .٢٢/١٠٦مجموع فتاوى ابن تيمة  .والله أعلم .استطاع

إذا أتى مسافر على جماعة يصلون لكنه ال يدري هل اإلمام مسافر فيدخل معه بنية القصر 

فاألظهر أنه يعمل بما ترجح لديه من القرائن كرؤية حلية المسافر وآثار السفر  ،أم مقيم فيتم وراءه

   .فيتم ،مفإن رجح أنه مقي ،على اإلمام

ين  :ما رواه اإلمام أحمد بسند عن ابن عباس أنه سئل :الدليل " ما بال المسافر يصلي ركعت

ال يم ؟ فق تم بمق م "  :إذا انفرد وأربعا إذا ائ ي القاس نة أب ك س ة أخرى " تل ي رواي نة " وف ك الس تل

ند وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه عل ،٢/٥٠الحديث سكت عنه الحافظ في التلخيص  ى المس

ه أن  ،وإن رجح أنه مسافر فصلى معه بنية القصر ركعتين .٣/٢٦٠ ين ل وبعدما سلم مع اإلمام تب

ام ة لإلم ة والرابع تم  ،اإلمام مقيم وأن الركعتين اللتين صالهما هما الثالث ركعتين لي أتي ب وم وي فيق

ن ال .٤/٣٥٦المجموع للنووي  .ويسجد للسهو ،بهما الصالة الم والسؤال وال يضره ما حصل م ك

   .لمصلحة صالته

م  داً ث ام فصلى قاع اجزاً عن القي ان ع اء الصالة أو ك إذا عجز المصلي عن القيام فجأة أثن

   .استطاع القيام أثناء الصالة فماذا يفعل ؟

ن  :قال ابن قدامة رحمه الله ه م اجزاً عن ان ع ا ك ى م " متى قدر المريض أثناء الصالة عل

ن صالتهقيام أو قعود أو ركوع أو  ا مضى م ى م ى عل و  ،سجود أو إيماء انتقل إليه وبن ذا ل وهك

ان  ن الصالة ك ا مضى م ه ألن م ى حسب حال م صالته عل اء الصالة أت ي أثن كان قادراً فعجز ف

ه " ر  .صحيحاً فيبني عليه كما لو لم يتغير حال ع الشرح الكبي ي م وع  ١/٧٨٢المغن ذلك المجم وك

ألت  :ن بن حصين رضي الله عنه قالوالدليل حديث عمرا .٤/٣١٨للنووي  ير فس كانت بي بواس

ال ،النبي صلى الله عليه وسلم عن الصالة م تستطع ( :فق إن ل داً ف م تستطع فقاع إن ل اً ف صّل قائم

   .٢/٥٨٧رواه البخاري فتح  )فعلى جنب

ث بمصدر  دها يعب و يصلي أو رأت األم ول إذا طرق على المصلي الباب أثناء الصالة وه

   .ونحو ذلك مما يطرأ فما العمل ؟ الكهرباء
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أس بشرط  ،إذا احتاج المصلي لعمل يسير أثناء الصالة مثل فتح باب ونحوه :الجواب فال ب

   .أن ال يغير اتجاهه عن القبلة

كان رسول الله صلى  :والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت

ى مصاله الله عليه وسلم يصلي والباب عليه م م رجع إل  -غلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ث

   .٨١٥وصحيح سنن أبي داود  ٩٢٢سنن ابي داود رقم  .وذكر أن الباب كان في القبلة

ة  ك فالحرك ذاء ونحو ذل وكذلك لو احتاجت األم وهي تصلي أن تبعد ولدها عن خطر أو إي

ة وكذلك لو سقط الرداء فللمصلي أن يرفعه أماماً أو وراًء ال تضر بالصال ،اليسيرة يميناً أو شماالً 

رة  ،وإذا انحل اإلزار فله أن يشده ة الكثي ي بعض الحاالت الحرك وقد أباحت الشريعة للمصلي ف

ال ه ق ال رسول  :ولو كان يتغير اتجاهه عن القبلة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عن ق

م  )صالة الحية والعقرباقتلوا األسودين في ال( :الله صلى الله عليه وسلم ي داود رق  ٩٢١سنن اب

   .٨١٤وفي صحيح سنن أبي داود 

اء عن صهيب  ،إذا ألقي السالم على المصلي في صالته ا ج ارة كم رد السالم باإلش فإنه ي

ارة :رضي الله عنه قال رد إش لمت ف و يصلي فس لم وه ه وس ه علي  .مررت برسول الله صلى الل

ي داود  ي ٩٢٥سنن أب نن اب ا  .٨١٨داود  وصحيح س ث منه ي أحادي ارة ف د وردت صفة اإلش وق

ه :حديث ابن عمر رضي الله عنه قال  ،خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي في

ه  ه صلى الل ت رسول الل ف رأي قال فجاءته األنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبالل كي

و يصليعليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه و ال ،ه ه :ق ذا وبسط كف ول هك وبسط  ،يق

وق )أحد الرواة(جعفر بن عون  ى ف ره إل ي داود  .كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظه نن اب  ٩٢٧س

   .٨٢٠وصحيح سنن أبي داود 

رى  ى ي ام مباشرة أو ينتظر حت ع اإلم دخل م إذا دخل الرجل المسجد واإلمام يصلي فهل ي

يجلس ؟ الصحيح ا ال اإلمام هل سيقوم أو س ي أي ح ام ف ع اإلم دخل م ه ي دليل أن ه ال دل عل ذي ي ل

ه  ،يكون فيه اإلمام ساجداً أو قائماً أو راكعاً أو قاعداً  ه عن والدليل هو حديث أبي هريرة رضي الل

ال لم :ق ه وس ه علي لى الل ه ص ول الل ال رس جدوا وال ( :ق جود فاس ن س الة ونح ى الص تم إل إذا جئ

د  ي داود  )أدرك الصالةتعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فق نن أب ي داود  ٨٩٣س نن أب وصحيح س

ال .٧٩٢ اذ ق ن مع لم :وع ه وس ه علي لى الل ال ص ال ( :ق ى ح ام عل الة واإلم دكم الص ى أح إذا أت
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ولعموم قوله  .٤٨٤وهو في صحيح سنن الترمذي  ٥٩١سنن الترمذي  )فليصنع كما يصنع اإلمام

   ).فما أدركتم فصلوا( :صلى الله عليه وسلم

كينة  ،أقيمت الصالة واإلنسان في طريقه إلى المسجد فال يسرع في مشيتهإذا  بل يمشي بس

لم :ووقار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ال ( :قال صلى الله عليه وس إذا أقيمت الصالة ف

رواه البخاري  )وما فاتكم فأتموا ،فما أدركتم فصلوا ،وأتوها تمشون عليكم السكينة ،تأتوها تسعون

   .٢/٣٩٠ فتح

   .إذا أحدث الرجل في صالة الجماعة فماذا يفعل في هذا الموقف المحرج ؟

   .عليه أن يأخذ بأنفه فيضع يده عليه ثم يخرج :الجواب

ا :والدليل ه عنه ت ،عن عائشة رضي الل لم :قال ه وس ه علي ه صلى الل ال رسول الل إذا ( :ق

ي )أحدث أحدكم في صالته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف نن أب نن  ١١١٤داود  س ي صحيح س و ف وه

ي داود  ي .٩٨٥أب ال الطيب ن  :ق ل م ذب ب ن الك ذا م يس ه وف ول ه مرع ل أن ذ ليخي ر باألخ أم

المعاريض بالفعل ورخص له في ذلك لئال يسول له الشيطان عدم المضي استحياء من الناس أ.هـ 

   .٣/١٨مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

هوهذا من التورية الجائزة واإل ه  ،يهام المحمود رفعاً للحرج عن اً بأن راه خارج ن ي يظن م ف

ي  ،أصيب برعاف في أنفه وكذلك من فوائد هذا التوجيه النبوي قطع وساوس الشيطان بأن يبقى ف

وكيف يبقى وقد أمره  ،الصف مع الحدث أو يواصل مع الجماعة وهو محدث وهذا ال يرضي الله

هذا ويجوز له اختراق الصفوف أو أن يمشي إلى الجدار  ،النبي صلى الله عليه وسلم باالنصراف

  ثم يخرج فيتوضأ ويعود للصالة. 

دخل  وإذا صلّى إنسان في مسجد ثم أتى مسجداً آخر لدرس أو حاجة فوجدهم يصلون فإنه ي

ا صالة ذات سبب ي ألنه ات النه  ،معهم في الصالة ويحتسبها نافلة حتى لو كان في وقت من أوق

اإلمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في باب ما جاء في الرجل يصلي وحده  والدليل ما رواه

قال شهدت مع النبي صلى الله عليه  ،ثم يدرك الجماعة من حديث يزيد بن األسود رضي الله عنه

ف جد الخي ي مس بح ف الة الص ه ص ليت مع ه فص لم حجت و  ،وس رف إذا ه الته انح ى ص ا قض فلم

ان  ،عليَّ بهما :فقال ،صليا معهبرجلين في آخر القوم لم ي فجيء بهما ترعد فرائصهما { أي يرجف
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ف  :ويضطربان خوفاً من النبي صلى الله عليه وسلم والفريصة ب والكت هي اللحمة التي بين الجن

ا( :تهتز عند الفزع } فقال ا أن تصليا معن اال )،ما منعكم ي  :فق د صلينا ف ا ق ا كن ه إن ا رسول الل ي

ا  ،تفعال فال( :قال ،رحالنا ا لكم م فإنه ا مسجد جماعة فصليا معه م أتيتم إذا صليتما في رحالكما ث

   .٦٦٧وهو في صحيح الجامع  ٢١٩رواه الترمذي رقم  )نافلة

وأخرج مالك في الموطأ في باب  .وفي الحديث انهما أتيا بعد صالة الفجر وهو وقت النهي

فسه عن محجن رضي الله عنه أنه كان في ما جاء في إعادة الصالة مع اإلمام بعد صالة الرجل لن

مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصالة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 

لم ك أن ( :ورجع ومحجن في مجلسه لم يصل معهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وس ا منع م

يبلى يا رسول الل :قال )تصلي مع الناس ألست برجل مسلم ؟ ي أهل  .ه ! ولكني قد كنت صليت ف

د صليت( :فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ق اس وإن كن ع الن أ  )إذا جئت فصل م موط

   .١٣٣٧وهو في السلسلة الصحيحة رقم  ،١/١٣٠مالك 

ت  ه إذا أقيم إذا دخل الرجل المسجد فصلى السنة فأقيمت الصالة فأحسن ما يقال في ذلك أن

دخل  الصالة والرجل في ا وي ى فيقطعه ة األول ي الركع ان ف الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة وإذا ك

واألصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله  .١/٣٤٥فتاوى ابن عثيمين  .مع اإلمام

ة( :صلى الله عليه وسلم قال ال صالة إال المكتوب لم  )إذا أقيمت الصالة ف ى  .١/٣٩٤مس إذا أنه ف

ن السجود والتشهد ال ركوع الركعة  ي م ا بق الثانية فيتمها وإن كان قبل ذلك يقطع الصالة ألن م

   .وقطع الصالة يكون بغير سالم بل بمجرد النية خالفاً لما يتوهمه كثير من الناس ،يسمى صالة

إذا كان جماعة يصلون وأثناء الصالة تبين لهم أن القبلة إلى جهة أخرى فعند ذلك يتحولون 

ما رواه اإلمام  :ودليل ذلك ،وكذلك المنفرد وما مضى من صالتهم صحيح ،جهة القبلةجميعاً إلى 

دس  ت المق و بي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نح

 )قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوّلِ وجهك شطر المسجد الحرام( :فنزلت

ة  .١٤٤اآلية  ،سورة البقرة د صلوا ركع فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صالة الفجر وق

   .٥٢٧أال إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم رقم  :فنادى

دها  ي يعتق ة الت ى الجه تدير إل ه يس أما إن تبين لبعضهم ولم يتبين لآلخرين فإن الذي تبين ل

داء  فإن كان المختلفون ،جهة القبلة ماالً فيصح اقت اً وبعضهم ش في جهة واحدة فمال بعضهم يمين
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وإن  ،بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة بالكلية فقد اختلف العلماء في صحة اقتداء بعضهم ببعض

ده ة ويقل ة القبل ة جه م معرف ار أوثقه ه يخت ه شيء فإن ع الشرح  .كان فيهم من لم يتبين ل ي م المغن

جهة القبلة فيلزمه السؤال إن استطاع وإال اجتهد إن كان يستطيع  ومن خفيت عليه .١/٤٧٣الكبير 

فإن لم يجد فليتق الله ما استطاع وليصل  ،فإن لم يستطع فإنه يقلد غيره ممن يصح تقليده ،االجتهاد

حيحة الته ص ذا يح ،وص ن وه د م ه أح يس حول ار ول الد الكف ى ب فر إل ى بالس ن يُبتل راً لم دث كثي

ة اه القبل ة اتج ن معرف ه م ه أن  .المسلمين وال عنده أحد يخبره وال وسيلة تمكن ان بإمكان ا إن ك فأم

المغني مع  .فعليه اإلعادة ألنه مفرط ،ولكنه أهمل ولم يبذل ما يستطيعه وصلى ،يعرف جهة القبلة

   .١/٤٩٠الشرح الكبير 

إذا كان يصلي في جماعة فانقطع مكبر الصوت أو نعس وهو يصلي وسبقه اإلمام بركن أو 

الة  ذه المس ام وه أكثر ثم تنبه أو رجع الصوت فالعمل أن يأتي بما فاته من األركان ثم يلحق باإلم

ا دة صور منه ا ع ا سجدة  :له أمومين أنه وهم بعض الم ا لفظة سجود ويت ة فيه ام آي رأ اإلم أن يق

ن و ليست كذلك فيكبر اإلمام للركوع بعد انتهاء اآلية ويركع ويظن بعض المأمومين خصوصاً مم

هم في أطراف الصفوف أنه كبر لسجدة التالوة فيسجدون ثم يقول اإلمام سمع الله لمن حمده فيقوم 

اتهم ويلحق ا ف أتوا بم ى هؤالء أن ي ه فعل ع من وع والرف ام الرك وا هؤالء من السجود فاتهم مع اإلم

دين وا بمتعم م ليس ة  ،باإلمام ألنه ي السجود بحج ل ف ن يطي ام كم ف عن اإلم د التخل ن تعم ا م فأم

ذر ،الدعاء حتى يفوت الركن الذي بعد السجود ر ع  :فقول الجمهور فيمن فاته ركنان متواليان بغي

أثم ة وي اع  .إن صالته باطل ة  ١/٤٦٧كشاف القن ي وجوب  .٦/٢٩والموسوعة الفقهي واألصل ف

ه( :بعة اإلمام قوله صلى الله عليه وسلممتا ه ،إنما جعل اإلمام ليؤتم ب وا علي ال تختلف ع  ،ف إن رك ف

وا ،فاركعوا ده، فقول د :وإذا قال سمع الله لمن حم ك الحم ا ل وإذا صلّى  ،وإذا سجد فاسجدوا ،ربن

   .٦٨٩صحيح البخاري رقم  )جالساً فصلوا جلوساً أجمعون

ه يخرج إذا أحدث اإلمام وهو يصلي بال ناس أو تذكر أثناء الصالة أنه ليس على طهارة فإن

وإن  .من الصالة وله أن يستخلف من يتم بالناس الصالة كما ورد عن عمر وعلي وعلقمة وعطاء

رادى افعي أي صالتهم ف ار الش و اختي دموا رجالً  .لم يستخلف وصلوا فرادى جاز ذلك وه وإن ق

   .منهم ليتم بهم الصالة جاز ذلك

ه  والدليل ن عوف فقدم رحمن ب د ال د عب ذ بي ن أخ ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما طع
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الة م الص أتم به تح  .ف اري ف ن  .٧/٦٠رواه البخ ر م ك بمحض ل ذل ر فع تدالل أن عم ه االس ووج

 ً ه  .٢٣٤ :المنيف ص .أحكام اإلمامة .الصحابة وغيرهم ولم ينكر منكر فكان إجماعا ذكر أن وإن ت

كليس على طهارة فأشار إلي م صح ذل ر وصلى به اد فكب  ،هم أن يبقوا كما هم فذهب فتطهر ثم ع

لم( :والدليل ما رواه أبو داود عن أبي بكرة ه وس ه علي ه صلى الل ي صالة  ،أن رسول الل دخل ف

م  )الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم ي داود رق نن أب ي  ،٢٣٣س و ف وه

ي داود  ون .١/٤٥صحيح سنن أب اب وعن و داود ب ه أب اس :علي و ن القوم وه ب يصلي ب ي الجن  ،ف

في هذا الحديث داللة على أنه إذا صلّى بالقوم وهو جنب وهم ال  :وقال الخطابي في شرح الحديث

ادة ام اإلع ى اإلم يهم وعل ادة عل ه  .يعلمون بجنابته أن صالتهم ماضية وال إع ي داود ومع نن أب س

   .١/١٥٩الدعاس  :معالم السنن للخطابي ت

ه أو  ي ثوب تورة لشق ف ر مس إذا كان في صالة الجماعة وراء اإلمام فرأى عورة اإلمام غي

كان الثوب رقيقاً شفافاً فإن أمكنه أن يتقدم فيسترها أو يغطيها بشيء فليفعل وإال فعليه أن ينصرف 

ا وال يجوز ا تكشف منه ظ م ورة أو احف ه غط الع ه  من صالته ويخرج فينبه اإلمام كأن يقول ل ل

ر صحيح ه غي ن  .السكوت ومواصلة الصالة ألنه علم أن صالة اإلمام غير صحيحة وائتمامه ب م

   .فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة

د  )إماماً أو مأموماً أو منفرداً (إذا كان يصلي  ين بع ى الخف ه مسح عل فتذكر أثناء الصالة أن

ان انتهاء مدة المسح فعليه أن يخرج من الصالة ألن ط ه اإلمام د نص علي هارته غير صحيحة وق

   .٢/٥٠٥المغني  .أحمد والشافعي

ن  د م ه أح تح علي م يف ة ول ة اآلي م نسي تكمل إذا قرأ اإلمام في الصالة ما تيسر من القرآن ث

ان  المصلين فهو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة وإن شاء قرأ آية أو آيات من سور أخرى إذا ك

ان الصالةذلك في غير الفاتحة أ ن أرك ن م  .ما الفاتحة فال بد من قراءتها جميعها ألن قراءتها رك

   .٣٩٦ابن باز فتاوى إسالمية 

ى  ألة عل ذه المس زل المطر فه قاء أو أرادوا الخروج فن ى صالة االستس اس إل إذا خرج الن

   :حالتين

   .اإن تأهبوا للخروج فسقوا قبل أن يخرجوا شكروا الله تعالى على نعمه ولم يخرجو
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   .٢/٢٩٦المغني مع الشرح الكبير  .وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكراً لله تعالى

ان صاحبه  ى مك ه أن يتحول إل ة فيستحب ل إذا نعس اإلنسان وهو يستمع إلى خطبة الجمع

ال :والدليل .ويتحول صاحبه إلى مكانه وال يتكلم بل يشير إليه إشارة ال رسول  :حديث سمرة ق ق

إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه ويتحول صاحبه ( :الله عليه وسلم الله صلى

قال  :وكذلك حديث ابن عمر قال .٨١٢وهو في صحيح الجامع  ٣/٢٣٨رواه البيهقي  ).إلى مقعده

ه ( :رسول الله صلى الله عليه وسلم ن مجلس ة فليتحول م وم الجمع ي المسجد ي دكم ف إذا نعس أح

   .٨٠٩وهو في صحيح الجامع  ١١١٩رواه أبو داود  )هذلك إلى غير

 ً   أحكام السهو  :ثالثا

م  إن ل ه ف رجح لدي ا ت ى م ل عل اً فالعم اً أو أربع ي صالته هل صلّى ثالث إذا شك اإلنسان ف

دليل .يترجح لديه شيء فليبن على اليقين وهو األقل ثم يسجد للسهو عيد الخدري  :وال ي س عن أب

م ( :سول الله صلى الله عليه وسلمقال ر :رضي الله عنه قال در ك إذا شك أحدكم في صالته فلم ي

إن  لم ف ل أن يس م يسجد سجدتين قب صلّى ؟ ثالثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ث

اً للشيطان ا ترغيم ع كانت اً ألرب ان صلّى إتمام ه صالته وإن ك فعن ل صحيح  .كان صلّى خمساً ش

   .٥٧١مسلم رقم 

ن إذا ت دالً م ة السرية ب ذكر اإلمام في التشهد األخير أنه قد قرأ التحيات في القيام في الركع

ة  ا بفاتح رأ فيه م يق ي ل ر الصحيحة الت ة غي الفاتحة فإنه يقوم ليأتي بركعة صحيحة بدالً من الركع

لم ه وس ه علي ه صلى الل اب( :الكتاب لقول ة الكت رأ بفاتح م يق ن ل اري رق )ال صالة لم م رواه البخ

وا  .٧٢٣ م يقوم وا ول م يتفطن إن ل م ف ة له ت الخامس و كان ابعوه ول أمومين أن يت ى الم ي عل وينبغ

وجعلوا يسبحون أشار إليهم بيديه يميناً وشماالً أن قوموا ليعلمهم أنه جازم في قيامه غير ناس وال 

   .ساه

حديث  :يلوالدل .وإذا وقع مثل ذلك للمأموم خلف إمامه فصالته صحيحة ما دام خلف إمامه

لم ه حرصاً ( :أبي بكرة لما دخل راكعاً ولم يقرأ الفاتحة فقال له النبي صلى الله عليه وس زادك الل

فالمأموم إذا نسي قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك  .٧٥٠رواه البخاري رقم  )وال تعد

ة وتصح صالته وال يلزم ه اإلمام راكعاً فإنه في هذه األحوال تجزئه الركع ة لكون ه قضاء الركع
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م ل العل ر أه ول أكث و ق ام وه اوى إسالمية  .معذوراً بالجهل والنسيان وعدم إدراك القي از فت ن ب اب

   :وهذا مما يتحمله اإلمام عن المأموم كما قال الناظم .١/٢٦٣

أموم ن م ام ع ل اإلم   ويحم

   

وم ي المنظ د ف ة تع  ثماني

    

هو جود الس ذا س ة ك   فاتح

   

وت ا ع القن ترة م رويوس  لم

    

ي جود ف ع الس ه م مع الل   وس

   

اكتفي راً ف ام س الوة اإلم  ت

    

أموم الوة الم ذا ت   وهك

   

ومي افهمن منظ ام ف ف اإلم  خل

    

بق ن س هد أول عم   تش

   

ق ن مح ع فك ن أرب ة م  بركع

    

ى  ود إل ه ال يع ه فإن ي ركوع يم ف ي العظ بحان رب إذا ركع ثم رفع رأسه فتذكر أنه لم يقل س

يح قد سقط برفعه من الركوع فلو عاد إلى الركوع عمداً أبطل صالته ألنه يكون الركوع ألن التسب

ك  قد زاد ركنا وهو هذا الركوع الثاني وإن عاد جاهالً أو ناسياً لم تبطل الصالة وعليه في مثل ذل

هو ره بسجود الس بيح واجب يجب اً ألن التس رداً أو إمام ان منف هو إن ك ان  ،أن يسجد للس ا إن ك أم

 ً    .١/٦٧٩المغني مع الشرح الكبير  .فيسقط عنه الواجب بسهوه عنه مأموما

إذا نسي التشهد األول وقام للثالثة وابتدأ الفاتحة فقول أكثر أهل العلم أنه ال يرجع وإن رجع 

ره  ه يجب ه فإن ذي فات عالماً أن نزوله ال يجوز تبطل صالته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب ال

ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا والدليل  ،بسجود السهو

س ويسجد  ال يجل قام اإلمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس فإن استوى قائماً ف

   .٣٢١وهو في السلسلة الصحيحة  ١٠٣٦رواه أبو داود رقم  )سجدتي السهو

   :اسياً التشهد فله ثالث حاالتأن من قام إلى الثالثة ن :فالخالصة

   .أن يذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد
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س وإن  ه أن ال يجل األولى ل ة ف راءة الفاتح ي ق ل شروعه ف اً وقب ه قائم أن يذكره بعد اعتدال

   .جلس فصالته صحيحة

 .١/٦٧٧بير المغني مع الشرح الك .أن يذكره بعد الشروع في الفاتحة فال يجوز له الرجوع

   .وهذه الحاالت مستنبطة من الحديث السابق

إذا سلم اإلمام فقام المأموم ليتم ما فاته فإذا باإلمام يسجد للسهو بعد السالم فإن كان المأموم 

لم ينتصب قائماً فإنه يرجع ويسجد للسهو مع إمامه وإن انتصب قائماً فإنه ال يرجع فإذا أتم صالته 

ه ذي فات ابقة .سجد للسهو ال ألة الس ل المس و دلي ألة ه ذه المس ل ه ر  .ودلي ع الشرح الكبي ي م المغن

١/٦٩٧.   

م مقصودهم  و ال يفه أمومون يسبحون وه ل الم إذا سها اإلمام في الصالة وترك ركناً وجع

ي  وال ف دة أق م ع ل العل روك فأله ركن المت ا ال يس بينه ان ل ى أرك ل إل أ وينتق وال يدري أين الخط

الوامن أمثلها أ ،إفهامه اً ق ي  :ن يجهروا بالذكر الخاص بالركن المفقود فإن كان ركوع بحان رب س

ى :وإن كان سجوداً قالوا ،العظيم ي األعل الوا ،سبحان رب ين السجدتين ق ة ب ان الجلس رب  :وإن ك

   .١/٧٠٧المغني مع الشرح الكبير  .اغفر لي وهكذا

  

  أحكام متفرقة 

فإن استطاع أن يتدبر أمره بإزار ورداء من أي إذا نسي مالبس اإلحرام وأقلعت به الطائرة 

اء  ن المخيط وغط د أزال م لون أو صنف من الشراشف أو المناشف ونحوها فعل ذلك وإن لم يج

ى  الرأس وأحرم في ثيابه إذا حاذى الميقات من الجو وال يجاوز الميقات بغير إحرام فإذا وصل إل

ام مكان يستطيع فيه استبدال مالبسه بإزار ورداء فع ة أي اة أو صيام ثالث ل ذلك وعليه فدية ذبح ش

من فتاوى الشيخ عبد  .أو إطعام ستة مساكين وهو مخير في فعل أي واحدة منها وإحرامه صحيح

   .العزيز بن باز مشافهة

  

إذا كان الرجل في الطواف أو السعي فعرضت له حاجة كأن عطش وأراد أن يشرب أو فقد 

ه أ ه أحد من أهله فتوقف للبحث عن اً فإن يراً عرف ف يس ان التوق إن ك تريح ف اج أن يس و تعب واحت
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ل  .يتابع الطواف ويبني على ما سبق ف أه د اختل أما إذا أقيمت الصالة فقطع الطواف وصلّى فق

العلم في هذه المسألة واألحوط عند إكماله األشواط الباقية أن ال يعتد بالشوط األخير الذي لم يكمله 

   .٨/٤٩والمجموع للنووي  ،٨٠ :بن باز فتاوى الحج والعمرة صا .وقطعه ألداء الصالة

  

ي  واالة ف تراط الم ألة اش ى مس ة عل ي مبني عي فه واف والس ي الط تراحة ف ألة االس ا مس أم

   .الطواف والسعي

ر  .فأما السعي فال تشترط فيه المواالة على القول الراجح  .٣/٤١٤المغني مع الشرح الكبي

كفعليه لو سعى اإلنسان عدة  از ذل ل ج اد ليكم م ع تريح ث ي  .أشواط ثم توقف ليس واالة ف ا الم وأم

   :الطواف فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين

   .وجوب المواالة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بغير عذر :القول األول

اني ول الث دة :الق ت الم واف وإن طال ل الط ال يبط نة ف واالة س ي  .أن الم ووي ف اره الن اخت

   .والعمل بالقول األول أحوط .٨/٤٧وع المجم

ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا  :إذا توفي رجل في سفينة في البحر فيقول اإلمام أحمد

ه  )كجزيرة في البحر أو شاطيء(له موضعاً  افوا علي م يخ ا ل ومين م اً أو ي يدفنونه به حبسوه يوم

ه ويُثق ،الفساد اءفإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط وصلى علي ي الم ى ف ع  .ل بشيء ويلق ي م المغن

   .٢/٣٨١الشرح الكبير 

  

ى  ٥٠إذا كان لدى رجل ورقة من فئة الـ  ذهب إل رياالً مثالً واحتاج إلى صرفها عشرات ف

ذ  ين ويأخ ه الخمس آخر ليصرفها فلم يكن لدى صاحبه إال ثالث عشرات مثالً فهل يجوز أن يعطي

ى ة تبق م  منه ثالث العشرات والعشرين الباقي ك ؟ رغ د ذل ه بع توفيها من ى صاحبه يس ه عل اً ل دين

شيوع مثل هذه الصورة وانتشارها في الواقع إال أن كثيراً من الناس يتعجبون إذا قيل لهم هذا ربا 

ة إذا  ي األوراق النقدي ايع والصرف ف ا وشرط التب والعلة أن التفاوت موجود فيما قبضه كل منهم

لمكانت من جنس واحد أن تكون مثالً ب ه وس ه علي ي صلى الل وا ( :مثل يداً بيد كما قال النب ال تبيع

ى بعض فوا بعضها عل ل وال تُش ثالً بمث ثالً  ،الذهب بالذهب إال م الورق إال م ورق ب وا ال وال تبيع
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اجز ،وال تشفوا بعضها على بعض ،بمثل اً بن م  )وال تبيعوا منها غائب اري رق {  .٢٠٦٨رواه البخ

ورق -فضيل والزيادة تشفوا من االشفاف وهو الت ً  -أي الفضة  :ال ا ؤجالً  :غائب اجز -أي م أي  :بن

   .بحاضر } والحديث فيه النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة

  

   :فإن قيل فما هو المخرج والبديل والناس دائماً يحتاجون إلى صرف األوراق النقدية

  

د صاحبه ويأ :فالجواب اً عن ين رهن اً إن الحل في ذلك أن يضع الخمس ين دين ه الثالث ذ من خ

ن  .وسلفاً ثم يسدد الدين بعد ذلك ويفك الخمسين المرهونة ويأخذها ز ب من فتاوى الشيخ عبد العزي

   .باز مشافهة

  

ه  ه فإن ه معصية لل يس في ر ل ان األم إن ك ه أن ينظر ف إذا أمر الرجل في وظيفته بأمر فعلي

وزرأما إن كان في األمر معصية فال يطع ح ،يفعل ما أمر به م وال  ،ينئذ وإال كان مشاركاً في اإلث

الحديث في  )ال طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف( :قال عليه الصالة والسالم

تح  اري الف د  ،١٣/١٢١البخ م  ١/٩٤وأحم حيحة رق لة الص ن السلس ياق م ه  .١٨١والس ال الل وق

   ).نا السبيالوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو( :تعالى

  

  سنن وآداب 

  

المغني مع  .إذا تجددت للمسلم نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد سجود الشكر

إذا جاءه أمر سرور ( :فعن أبي بكرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ،١/٦٥٤الشرح الكبير 

الى ه تع اكراً لل اجداً ش ر س ه خ ر ب و داود  )أو بش و ص ٢٧٧٤رواه أب كاة  :حيحوه ريج المش تخ

و أفضل .١٤٩٤ ة فه تقبل القبل وع  .وال تشترط الطهارة واستقبال القبلة ولكن إذا توضأ واس مجم

   .٤/٢١٦فتاوى ابن عثيمين 
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ع  د وال إذالل وال تطل د ي ك وال م ب من ة دون طل إذا أتاك مال حالل من شخص أو من جه

إذا جاءك من هذا المال شيء ( :يه وسلمقال رسول الله صلى الله عل :عن عمر قال :فخذه والدليل

   .١٤٠٤رواه البخاري  )وأنت غير مشرف وال سائل فخذه وما ال فال تتبعه نفسك

و حالل أم ال ؟  ل ه م ه ر اللح ي أم ر ف لم فتحيَّ ه المس ت أخي ي بي ام ف لم طع إذا وضع للمس

لمقوله ص :والدليل .فيجوز له األكل دون السؤال ألن األصل في المسلم السالمة  :لى الله عليه وس

إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه وال يسأله عنه فإن سقاه شراباً (

ه أله عن رابه وال يس ن ش رابه فليشرب م ن ش د  )م حيحة  ٢/٣٩٩رواه أحم ة الص ي السلس و ف وه

  .وكذلك فإن في السؤال إيذاء للمسلم وجعله في مجال الشك والريبة .٦٢٧

ا أن إ ة فإم دة واألخرى حافي ل واح ي نع ذا كان يمشي في نعليه وانقطع أحدهما فال يمش ف

نة اً س اء أحيان ي واالحتف ا ويحتف ا أو يخلعهم ي بهم لحها ويمش دليل .يص رة أن  :وال ي هري ن أب ع

ا ( :رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ال يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليخلعهم

ً جميع وأما العلة في ذلك فقد ذكر العلماء أقواالً أصحها دليالً ما ذكره ابن  ،٥٥١٨رواه البخاري  )ا

ك .١٠/٣١٠فتح الباري  )العلة أنها مشية الشيطان(العربي وغيره أن  رة  :ودليل ذل ي هري عن أب

لصحيحة السلسلة ا )إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة( :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

٣٤٨.   

   :إذا رأى المسلم رؤيا حسنة أو صالحة يستحب فعل ما يلي

   .أن يحمد الله عز وجل

   .يعبرها لنفسه أو يخبر عالماً يعبرها له

دليل .ال يخبر بها إال ناصحاً أو لبيباً أو حبيباً وال يخبر حاسداً  عيد الخدري  :وال ي س عن أب

د ( :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ه فليحم ن الل إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي م

ال رسول  :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ،٦٥٨٤رواه البخاري  )الله عليها وليحدث بها ق

ذي  )ال تقصوا الرؤيا إال على عالم أو ناصح( :الله صلى الله عليه وسلم و  ٢٢٨٠رواه الترم وه

   .أحسن المعاني في تأويلها بخالف الحاسد والجاهل ألنهما يختاران .١١٩في السلسلة الصحيحة 

   :إذا رأى المسلم حلماً سيئاً فإنه يفعل ما يلي
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 ً    .يبصق عن يساره ثالثا

 ً    .يستعيذ بالله من الشيطان ثالثا

   .يستعيذ بالله من شرها

   .أن يقوم فيصلي

إلى الشمال لظاهر  يغير الجنب الذي كان نائماً عليه إذا أراد مواصلة النوم ولو كان تحوله

   .الحديث

   .ال يخبر بها أحداً من الناس

يرها دليل .ال يفسرها لنفسه وال يطلب تفس ال :وال ابر ق ه  :عن ج ه صلى الل ال رسول الل ق

يطان ( :عليه وسلم ن الش ه م تعذ بالل اً وليس اره ثالث إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يس

ن شرها (وفي رواية  .٢٢٦٢رواه مسلم  )ليهثالثاً وليتحول عن جنبه الذي كان ع ه م وذ بالل وليع

ال  )فإنها لن تضره راوي  -فق ل -أي ال ن جب ي م ل عل ا أثق ت ألرى الرؤي و إال أن  ،إن كن ا ه فم

ي صلى  .٢٢٦١رواه مسلم  .سمعت بهذا الحديث فما أباليها ى النب ي إل وعن جابر قال جاء أعراب

ه ر :الله عليه وسلم فقال ى يا رسول الل تددت عل دحرج فاش أن رأسي ضرب فت ام ك ي المن ت ف أي

ي ،أثره ي ( :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لألعراب ك ف اس بتلعب الشيطان ب ال تحدث الن

ة  .٢٢٦٨رواه مسلم  )منامك يقم فليصل(وفي رواي ره فل ا يك ن رأى م ذي  )فم  ٢٢٨٠رواه الترم

   .٣٥٣٣وهو في صحيح الجامع 

ذهب  إذا وقع بصر المسلم ة فلي ه زوج ان ل على امرأة أجنبية وبقي أثر ذلك في نفسه فإن ك

قال رسول الله صلى الله عليه  :عن جابر قال :والدليل .إلى بيته وليأت أهله ليرد ما وجد في نفسه

ي ( :وسلم ا ف رد م ك ي إن ذل إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها ف

   .١٤٠٣سلم رواه م )نفسه

لم ،إذا صار مجلسه بين الشمس والظل فليتحول عن مجلسه ه وس إذا ( :لقوله صلى الله علي

رواه أبو  )كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم

امع  ٤٨٢١داود  يطان .٧٤٨وهو في صحيح الج س الش ه مجل ك أن ي ذل ة ف دليل ،والعل ى  :وال نه

رواه أحمد  ).مجلس الشيطان( :الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضح والظل وقالرسول 
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   .٦٨٢٣وهو في صحيح الجامع  ٣/٤١٣

لم  ه وس ه علي إذا أصاب أهل الرجل الوعك فيستحب له أن يفعل كما كان الرسول صلى الل

يقول إنه ليرتق فؤاد  كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه وكان(فعل 

{ يرتق أي يشد القلب  ).الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها

و  :ويسروا أي ،ألن الحزن يرخيه ذي  -يكشف ويجل امع  ٢٠٣٩رواه الترم ي صحيح الج و ف وه

٤٦٤٦ {.   

ذا المو الج ه ه يع ه فإن ه إذا كذب أحد أبناء الرجل أو أحد أفراد أهل ان رسول الل ا ك ف كم ق

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته (صلى الله عليه وسلم يصنع 

ة ى يحدث توب ه حت زل معرضاً عن م ي ة ل لة الصحيحة  )كذب كذب امع  ٢٠٥٢السلس وصحيح الج

٤٦٧٥.   

الحقيقة لينقذ نفسه  إذا واجه المرء المسلم ظروفاً صعبة محرجة يحتاج فيها أن يتكلم بخالف

ر  ة غي ن طريق ل م ف عصيب فه ن موق تخلص م أو ينقذ معصوماً أو يخرج من حرج عظيم أو ي

   .الكذب ينجو فيها من الحرج وال يقع في اإلثم ؟

و  :الجواب ة أال وه نعم توجد طريقة شرعية ومخرج مباح يستطيع أن يستخدمه عند الحاج

ي صحيحه التورية أو المعاريض وقد بوب البخاري رح ه ف اريض مندوحة عن (مه الل اب المع ب

   .١١٦صحيح البخاري كتاب األدب باب  )الكذب

تكلم  د يقصده الم ى آخر بعي امع ومعن ه الس والتورية هي اإلتيان بكالم له معنى قريب يفهم

ي التوضيح  ا يل اق لباطل وفيم تحتمله اللغة العربية ويشترط أن ال يكون فيها إبطال حق وال إحق

من المعاريض التي استخدمها السلف واألئمة أوردها العالمة ابن القيم رحمه الله تعالى في  بأمثلة

   :كتابه إغاثة اللهفان

 ً ا ال متوجع ه ق وس مع د الجل ن ال يري اه م ه إذا أت ه أن ه الل اد رحم ن حم ر ع ي :ذك  ،ضرس

   .فيتركه الثقيل الذي ليس بصحبته خير ،ضرسي

ة  ،ليفة المهدي فاستحسنهوأحضر سفيان الثوري إلى مجلس الخ ال الخليف أراد الخروج فق ف

اب د الب ه عن رك نعل ذ  ،ال بد أن تجلس فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وت اد فأخ ل ع د قلي وبع
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   .نعله وانصرف فسأل عنه الخليفة فقيل له أنه حلف أن يعود فعاد وأخذ نعله

روذي ف دار وكان اإلمام أحمد في داره ومعه بعض طالبه منهم الم ارج ال ن خ ائل م أتى س

د ام أحم ا يصنع  :يسأل عن المروذي واإلمام أحمد يكره خروجه فقال اإلم ا وم روذي هن يس الم ل

   .المروذي ها هنا وهو يضع إصبعه في كفه ويتحدث ألن السائل ال يراه

 ً    :ومن أمثلة التورية أيضا

ت لو سألك شخص هل رأيت فالناً وأنت تخشى لو أخبرته أن يبطش به فت قول ما رأيته وأن

تقصد أنك لم تقطع رئته وهذا صحيح في اللغة العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زماناً أو مكاناً 

ً  ،معيناً لم تره فيه ا م فالن ت :وكذلك لو استحلفك أن ال تكل ه :فقل ن أكلم ه ل ي أي ال  ،والل ت تعن وأن

ر وكذلك لو أ .أجرحه ألن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح ه اكف ل ل ر وقي رغم شخص على الكف

يم  :إغاثة اللهفان .يعني الالعب .فيجوز أن يقول كفرت بالالهي ،بالله ن الق دها  ١/٣٨١اب ا بع وم

ح  ،١٠٧-٢/١٠٦ ه  .١/١٤وانظر بحثاً في المعاريض في اآلداب الشرعية البن مفل ع التنبي ذا م ه

   :لبالغ ولذلك ألمور منهاهنا أن ال يستخدم المسلم التورية إال في حاالت الحرج ا

   .أن اإلكثار منها يؤدي إلى الوقوع في الكذب

فقدان اإلخوان الثقة بكالم بعضهم بعضاً ألن الواحد منهم سيشك في كالم أخيه هل هو على 

   .ظاهره أم ال ؟

ة  درك توري م ي وري ول الم الم الف لظاهر ك ر المخ ة األم ى حقيق ع عل تمع إذا اطل أن المس

  الموري عنده كذاباً وهذا مخالف الستبراء العرض المأمور به شرعاً المتكلم يكون 

  أنه سبيل لدخول العجب في نفس صاحب التورية إلحساسه بقدرته على استغفال اآلخرين. 

ا  ا ينفعن ا م ا ويعلمن ي دينن ا ف الى أن يفقهن بحانه وتع ه س أل الل الة أس ذه الرس ة ه ي خاتم وف

د ا رش ا وأن يلهمن ا علمن ا بم راحمين. وينفعن م ال و أرح اً وه ر حافظ ه خي نا والل ر أنفس ا ش نا ويقين

   .وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  


